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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/026 – Nauczanie matematyki w szkołach  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dariusz Bienek, główny specjalista kontroli państwowej - upoważnienie do kontroli 
nr LKA/231/2017 z dnia 11 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1)

Jednostka 
kontrolowana Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu1, ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń 

(dowód: akta kontroli str. 1, 7)

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Adamowska, Dyrektor szkoły2 

 (dowód: akta kontroli str. 2-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Warunki i organizacja procesu nauczania w Szkole w latach 2015–2017 (do czasu zakończenia 
kontroli) sprzyjały rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów. Dyrektor monitorowała  
i usprawniała proces nauczania matematyki.   

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu oraz zgodnie 
z potrzebami Szkoły podnosili swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach szkolenia 
i doskonalenia zawodowego. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację 
podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Zapewniały także bezpieczeństwo i higienę 
uczniów przebywających w tych salach. Organizacja procesu nauczania w przypadku czterech 
zbadanych planów lekcji w roku szkolnym 2017/2018 była zgodna z przepisami oświatowymi § 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3. Oferta zajęć 
pozalekcyjnych z matematyki była zróżnicowana i adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów.  

W Szkole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki oraz rozpoznawano stopień zaspokojenia 
potrzeb. Wyniki egzaminów zewnętrznych z matematyki w okresie objętym kontrolą kształtowały się 
w średniej krajowej. Osiągane przez uczniów wyniki były wykorzystywane do podnoszenia jakości 
pracy Szkoły. Dyrektor prawidłowo i skutecznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami 
i organizacją procesu nauczania matematyki. Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach wykazały, że Szkoła spełniała wszystkie poddane ewaluacji wymagania na 
poziomie wysokim.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na przypadki naruszenia zasad higieny procesu nauczania 
poprzez realizowanie m.in. następujących po sobie dwóch lekcji matematyki i fizyki i prowadzenie tych 
zajęć po piątej godzinie lekcyjnej, następujących po sobie matematyki i przyrody, skumulowanie 
dwóch lekcji matematyki oraz zaplanowanie matematyki na siódmej lekcji. 

 
                                                           
1 Zwana dalej „Szkołą” lub „SP 3”. 
2 Powołana na stanowisko 1 września 2016 r. zwana dalej „Dyrektorem”. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
dyrektorem szkoły była Małgorzata Berger-Kutera. 
3 Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny”.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 
1.1. W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 w SP 3 matematyki nauczały łącznie cztery osoby, 
przy czym w każdym roku nauczały trzy. W roku szkolnym 2017/2018 matematyki nauczały cztery 
nauczycielki. Wszystkie posiadały wykształcenie o kierunku matematyka - wyższe magisterskie. 
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 wśród uczących były dwie nauczycielki dyplomowane oraz 
jedna mianowana. W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie posiadały stopień nauczyciela 
dyplomowanego, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 trzy były nauczycielkami dyplomowanymi, 
a jedna - mianowanym. W wyniku badania dokumentacji osobowej nauczycielek uczących matematyki, 
stwierdzono, że wszystkie posiadały odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych kwalifikacje, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli4. Średnio na jeden etat nauczyciela matematyki w SP 3 w poszczególnych 
latach szkolnych przypadała następująca liczba uczniów II etapu edukacyjnego: 91 w roku szkolnym 
2014/2015, 92 w 2015/2016, 88 w 2016/2017 i 100 w 2017/2018.  

W „Planach Nadzoru Pedagogicznego SP 3”5 w okresie objętym kontrolą zostały zaplanowane 
szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie związanym m.in. z nauczaniem matematyki, tj. „Ocenianie 
kształtujące”, „Analiza egzaminów zewnętrznych metoda EWD i PDW6 jako miary efektywności pracy 
szkoły”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz na rok szkolny 2017/2018 „Myślenie algorytmami. Nauka 
programowania w edukacji wczesnoszkolnej”. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 zrealizowane 
zostały wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia Rady 
Pedagogicznej. Spośród pięciu nauczycielek matematyki uczących w latach 2014/2015-2017/2018, 
cztery7 brały udział w doskonaleniu zawodowym. Natomiast spośród 21 nauczycielek I etapu 
edukacyjnego 11 brało udział w szkoleniach związanych z nauczaniem matematyki. W roku szkolnym 
2016/2017, z powodu wprowadzenia reformy oświaty i nowej podstawy programowej, wszyscy 
nauczyciele (w tym również nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i matematyki) zostali przeszkoleni 
we wdrażaniu nowej podstawy programowej8. Jedna z nauczycielek matematyki ukończyła w roku 
szkolnym 2015/2016 studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną Oligofrenopedagogika”. Szkolenia, w których brały udział nauczycielki matematyki, 
dotyczyły przede wszystkim efektywnej techniki uczenia się i oceniania kształtującego9 oraz analizy 
egzaminów zewnętrznych metodą EWD i PWD jako miary efektywności pracy szkoły. Ponadto każda  
z nauczycielek matematyki brała jeden raz udział w indywidualnie dobieranych formach doskonalenia 
zawodowego wzbogacających ich warsztat pracy, np. w dwumiesięcznym kursie e-learningowym pn. 
„Na skróty - stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie skutecznego nauczania  
i uczenia się”, w warsztatach metodycznych pn. „Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego 
z matematyki”10, w spotkaniu pt. „Matematyka bez kompleksów. Jak uczymy i co jeszcze możemy 
poprawić?”, w konferencji pt. „Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy”. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-20, 21-26, 29, 35-39, 203-204, 630-631, 648-649, 675-676, 693-695, 714, 
716, 746-748, 776, 778) 

W wyniku przeprowadzonej analizy11 ustalono, że wszystkie nauczycielki poddane badaniu posiadały 
wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego na tym samym poziomie oraz brały udział  
w szkoleniach dotyczących zagadnień nauczania matematyki  a wyniki osiągane przez oddziały,  
w których uczyły były rozbieżne12, co wskazuje na brak zależności pomiędzy posiadanymi przez 

                                                           
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
5 Zwane dalej „Planami Nadzoru”. 
6 EWD - Edukacyjna Wartość Dodana, PWE - Porównywalne Wyniki Egzaminów. 
7 Wyjątek stanowił nauczyciel R-42, który w 2015 r., tj. po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015 przeszedł na emeryturę.  
8 Szkolenie przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach (WOM). 
9 W ramach szkolenia Rady Pedagogicznej SP 3. 
10 Zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i WOM Katowice 
11 Do badania wybrano trzech nauczycieli uczących w latach objętych kontrolą oraz aktualnie.  
12 Np. w roku szkolnym 2015/2016 dwie klasy VIa i VId  były uczone przez tego samego nauczyciela. Klasy osiągnęły 
następujące wyniki (odpowiednio): z testu szóstoklasisty 60% i 43% oraz końcowo roczną średnią ocen klasy 3,83 i 3,28. 
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nauczycielki kwalifikacjami, stopniem awansu zawodowego i odbywanymi szkoleniami, a osiąganymi 
przez uczniów wynikami. Ponadto w każdym z oddziałów klasowych, które najsłabiej wypadły na 
sprawdzianie szóstoklasisty i teście wewnętrznym z matematyki w latach objętych kontrolą, 
matematyki uczyła za każdym razem inna z nauczycielek objętych powyższym badaniem.  

 (dowód: akta kontroli str. 21-28) 

1.2. W wyniku przeprowadzonych oględzin siedmiu sal lekcyjnych13 (czterech pracowni 
matematycznych, jednej sali do nauki przyrody, w której w roku szkolnym 2017/2018 odbywało się 
najwięcej lekcji matematyki oraz dwóch sal do edukacji wczesnoszkolnej) stwierdzono, że stosownie 
do art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Szkoła zapewniała uczniom możliwość korzystania 
z pomieszczeń do nauki matematyki z niezbędnym wyposażeniem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół14. We wszystkich 
pracowniach matematycznych znajdowały się m.in. tablice magnetyczne oraz do pisania flamastrem, 
komputery z dostępem do internetu oraz z zainstalowanymi e-podręcznikami i programami do nauki 
matematyki, tablice i plansze do nauki matematyki, książki z zadaniami oraz przyrządy do kreślenia na 
tablicy. Ponadto pracownie matematyczne w budynku przy ul. Warszawskiej były wyposażone w: 
tablice kratkowane i z układem współrzędnych, tablice interaktywne i rzutniki multimedialne, zestawy 
brył matematycznych oraz do mierzenia i porównywania objętości, zestawy do demonstracji jednostek 
pola i objętości oraz kalkulatory. Dodatkowo w pracowniach poddanych oględzinom znajdowały się 
różnego rodzaju układanki, gry i inne pomoce służące przyswajaniu wiedzy matematycznej15. 
W poddanej oględzinom innej sali lekcyjnej (do nauki przyrody), w której odbywały się lekcje 
matematyki stwierdzono, że była ona wyposażona w tablicę metalową do przypinania pomocy, 
komputer z dostępem do internetu, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, Z kolei dwie sale do 
nauczania wczesnoszkolnego były wyposażone m.in. w: tablice metalowe z możliwością pisania po 
nich, rzutnik, komputer z dostępem do internetu i zainstalowanym programem do nauczania 
wczesnoszkolnego, tablice i plansze matematyczne, różnego rodzaju liczmany, liczydła oraz inne 
pomoce np.: gry dydaktyczne, karty Grabowskiego, zestawy cyfr, warcaby, magnesy przestrzenne do 
prezentowania brył, wagi, zegary. Obie sale posiadały wydzielone miejsce do rekreacji, a ławki 
i krzesła były o regulowanej wysokości, a w jednej z nich była tablica interaktywna. We wszystkich 
salach poddanych oględzinom były wyznaczone miejsca do prezentowania prac uczniów. 
W zbadanym zakresie16 Szkoła zapewniła bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia określone 
w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Powierzchnia sal, w których uczono 
matematyki, przypadająca na jednego ucznia wynosiła od 1,81 m2 do 2,18 m2 (średnio 2,08 m2)17, 
natomiast sal do edukacji wczesnoszkolnej wynosiła 2,45 m2 i 2,86 m2.  
Na podstawie planu lekcji na rok szkolny 2017/2018 stwierdzono, że mniej niż połowa lekcji 
matematyki nie odbywała się w pracowni matematycznej. Na ten rok szkolny w klasach IV-VII łącznie 
zaplanowano tygodniowo 72 lekcje matematyki18. Z planu lekcji SP 3 wynikało, że 62 lekcje (86% 
wszystkich lekcji matematyki zaplanowanych dla klas IV-VII) były zaplanowane w pracowniach 
matematycznych, a pozostałe 10 w innych salach19. Dyrektor wyjaśniła, że przy układaniu planu 
czynione są starania, by warunki higieny umysłu uczniów były jak najbardziej komfortowe. Ułożenie 
                                                           
13 W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Szkoła mieściła się w budynku przy ul Węglowej 11, w którym znajdowały się dwie 
pracownie matematyczne. Od roku szkolnego 2017/2018, w związku z reformą oświaty, do Szkoły został przyłączony budynek 
przy ul. Warszawskiej 294, w którym do tego momentu mieściło się Gimnazjum nr 1. W tym budynku znajdowały się również dwie 
pracownie matematyczne. 
14 Dz. U. z 2012, poz. 977 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej”. 
15 Np. zestaw – siatki brył i figury płaskie, przyrząd do demonstracji brył obrotowych, bryły porównawcze, magnetyczne wielokąty, 
domino-algebra i obliczanie kątów, układanki Schubitrix (miary: powierzchni, objętości, czasu, długości) i twierdzenie Talesa, 
zegary, wagi i puzzle matematyczne, łamigłówki drewniane, gry: logiczne, Rummikub, funkcje, bingo matematyczne, tangramy, 
podróże w układzie współrzędnych oraz programy: „Porusz umysł” (ćwiczenia matematyczno-pamięciowe) i „Młody Einstein” 
(łamigłówki logiczne). 
16 Właściwe oświetlenie, odległość pierwszych i ostatnich ławek od tablicy, wietrzenie sal, konstrukcja okien pozwalająca ich 
otwieranie co najmniej w 50% ich powierzchni, bezpieczne kontakty elektryczne oraz brak sprzętów i elementów konstrukcyjnych 
stwarzających zagrożenie.   
17 Powierzchnie sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia z matematyki zestawiono z liczbą uczniów w oddziałach 
klasowych korzystających z danej Sali. 
18 W badanych latach w tygodniowym planie zajęć dla klasy IV, V i VII zaplanowano cztery godziny matematyki, a dla klasy VI 
pięć. 
19 Z tego osiem dotyczyło klas IV-VI uczących się w budynku przy ul. Węglowej, a dwie dotyczyły klasy VIIc uczącej się 
w budynku przy ul. Warszawskiej. 
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planu tak, by wszyscy nauczyciele matematyki uczyli w pracowniach matematycznych jest niemożliwe, 
tym samym niemożliwa jest również realizacja wszystkich lekcji matematyki w pracowniach 
matematycznych.  

Stwierdziła także, że we wcześniejszych latach objętych kontrolą wszystkie lekcje matematyki 
przeprowadzane były w pracowniach matematycznych, a w wyjątkowych przypadkach (np. gdy na 
jednej godzinie lekcyjnej zaplanowano trzy lekcje matematyki) zajęcia odbywały się w innej sali. 
Dyrektor dodała, że w takim przypadku nauczyciel zawsze miał możliwość przenieść potrzebne 
pomoce dydaktyczne (np. przybory geometryczne, gry dydaktyczne, itp.) do sali, w której prowadził 
zajęcia. 

Zdaniem Dyrektor „na osiągane przez uczniów wyniki nauczania matematyki nie miało wpływu 
prowadzenie lekcji w innych salach niż pracownie, ponieważ były to zdarzenia sporadyczne przy 
jednoczesnej możliwości korzystania przez nauczyciela z pomocy dydaktycznych”. 

We wszystkich czterech pracowniach matematycznych w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowo było 
zaplanowanych łącznie 98 lekcji matematyki20 spośród 160 lekcji/tygodniowo21 możliwych do 
przeprowadzenia. Ponadto pracownie matematyczne były zaplanowane do przeprowadzania 
pozalekcyjnych zajęć matematycznych w liczbie 16 godzin tygodniowo oraz dziewięciu lekcji z innych 
przedmiotów i pięć godzin innych zajęć. Łącznie pracownie matematyczne były w tygodniu 
niewykorzystane podczas 32 godzin lekcyjnych (20% możliwych do przeprowadzenia lekcji). 

Dyrektor wyjaśniła, że takie wykorzystanie dwóch pracowni matematycznych wynikało z konieczności 
ułożenia planu lekcji dla trzech nauczycielek matematyki (w obydwu budynkach) uczących  
w podobnych godzinach, przy czym jedna z nich prowadziła lekcje w klasach IV-VI (w budynku przy 
ul. Węglowej) oraz w klasie VII (w budynku przy ul. Warszawskiej), co wymagało dostosowania dwóch 
planów lekcji, z uwzględnieniem czasu na przemieszczanie się nauczycielki. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-39,148-176, 179, 185-189, 598, 600-601) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że dwie pracownie matematyczne nie były 
wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (brak było 
np. rzutników, tablic interaktywnych, rozwijanych ekranów), jak również brak było niektórych pomocy 
dydaktycznych (np. zestawów brył do mierzenia i porównywania objętości, zestawów do demonstracji 
jednostek pola i objętości oraz innych).  

Dyrektor wyjaśniła, że: W okresie objętym kontrolą nauczyciele matematyki nie zwracali się o zakup 
pomocy dydaktycznych, ponieważ Szkoła miała inne ważne priorytety. Środki finansowe jakimi 
dysponowała Szkoła nie pozwalały na zakup tablic interaktywnych do każdej klasy. Nauczyciele mają 
możliwość korzystania z tablicy interaktywnej; w sytuacji potrzeby korzystania z ww. pomocy 
dydaktycznej wymieniają się salami na czas realizowanej lekcji.  

Planując wydatki na kolejny rok budżetowy, w tym zakup pomocy dydaktycznych, Dyrektor brała pod 
uwagę w szczególności: warunki i sposoby realizacji podstawy programowej określone 
w obowiązującym aktualnie stosownym rozporządzeniu, podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa, możliwość pozyskania środków z projektów unijnych, wnioski nauczycieli o zakup 
pomocy dydaktycznych oraz prośby uczniów i rodziców. W okresie objętym kontrolą Szkoła nie 
wykonywała modernizacji, jak i nie doposażała pracowni matematycznych, gdyż jak wyjaśniła Dyrektor 
w latach 2009-2015 jej działania były ukierunkowane na stworzenie sprzyjających warunków do 
edukacji dzieci najmłodszych. Z uwagi na dużą liczbę dzieci rozpoczynających edukację (sześciolatki 
i siedmiolatki rozpoczynające naukę razem) znacznie wzrosła liczba oddziałów dzieci w klasach I-III 
(z 11 oddziałów w 2013 r. do 17 oddziałów w 2015 r.). W związku z tym wystąpiła konieczność 
zaadoptowania sześciu sal dla I etapu edukacyjnego, a tym samym zakupu ławek, krzesełek, szafek 
dla każdego ucznia, dywanów i pomocy dydaktycznych. Dyrektor wyjaśniła również, że w roku 
szkolnym 2015/2016 priorytetem polityki państwa było m.in. rozwijanie kompetencji czytelniczych  
oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także edukacja matematyczna 
i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Dlatego w 2015 r. ze środków budżetowych Szkoły, 
przeznaczonych na pomoce dydaktyczne, za ok. 3 200 zł zakupiono do biblioteki książki, a za 1 541 zł 

                                                           
20 W tym 36 lekcji matematyki dla klas II i III gimnazjum w budynku przy ul. Warszawskiej. 
21 Biorąc pod uwagę codzienny siedmiogodzinny plan lekcji w budynku przy ul. Węglowej (od 800 do 1430) i dziewięciogodzinny 
w budynku przy ul. Warszawskiej (700-1525) dla czterech pracowni (po dwie w każdym budynku). 
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pomoce do edukacji matematycznej i do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych22. 
Z kolei w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców podjęła 
decyzję o wprowadzeniu do SP 3 dziennika elektronicznego. Skutkiem tej decyzji było przeznaczenie 
środków budżetowych Szkoły (w wysokości 10 000 zł) na zakup sześciu laptopów, czterech 
notebooków oraz doprowadzenie Internetu do każdej z sal. Według Dyrektor następnym etapem ma 
być zakup projektorów oraz ekranów do każdej sali lekcyjnej, co umożliwi pełne wykorzystanie 
dostępnych na rynku środków dydaktycznych, w tym programów multimedialnych, służących 
nauczaniu matematyki oraz portali edukacyjnych. 

W 2016 r. Szkoła rozpoczęła realizację projektu pn. „Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe 
dla edukacji równych szans”. W ramach jego realizacji prowadzone były dla uczniów młodszych 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody. 
W ramach tego projektu pozyskano unijne fundusze na zakup pomocy dydaktycznych do nauki 
matematyki (dla klas I i IV-VI)23 w wysokości 8 111 zł. Dyrektor stwierdziła, że zakupione pomoce na 
bieżąco wykorzystywane są na ww. zajęciach, a po zakończeniu projektu będą stanowiły wyposażenie 
pracowni przedmiotowych, w tym matematycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 149-153, 180-182) 

1.3. W wyniku analizy planów lekcji z roku szkolnego 2017/2018 czterech wybranych24 oddziałów 
klasowych stwierdzono, że zajęcia tych oddziałów w poszczególne dni tygodnia rozpoczynały się 
o stałej porze (800 lub 855), za wyjątkiem poniedziałku, w którym klasa IVc zaczynała lekcje o 950. 
Liczba godzin w kolejnych dniach tygodnia była równomiernie rozłożona, spełniając tym samym 
wymogi § 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Szkoła zapewniła higieniczne warunki 
uczestnictwa w zajęciach dla klasy IVc, ponieważ w tygodniowym planie lekcji nie występowało 
skumulowanie zajęć wymagających pracy statycznej i długotrwałej koncentracji (matematyki 
i przyrody), jak również dwóch matematyk obok siebie. Ponadto lekcje matematyki były zaplanowane 
najpóźniej na piątej kolejnej lekcji. W planach klas Vc, VIc i VIIc pięciokrotnie występowało 
skumulowanie dwóch matematyk lub matematyki z innymi przedmiotami wymagającymi pracy 
statycznej i długotrwałej koncentracji (matematyka, przyroda czy fizyka), jak również matematyka była 
zaplanowana na szóstej, bądź późniejszej kolejnej lekcji25. 

W ocenie Dyrektor plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas poddanych badaniu były ułożone 
zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż § 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
stanowi, że plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego 
obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Dyrektor wskazała, że w aktach prawnych 
brak jest innych zapisów dotyczących zasad konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych. 
Podała także, że w „Poradniku do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole 
podstawowej” wydanym w 2009 r. przez Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zdrowia 
Publicznego i Promocji Zdrowia26 proponowane były jedynie rozwiązania wskazujące jak najlepiej 
ułożyć liczbę lekcji w poszczególne dni tygodnia oraz godziny ich rozpoczęcia. Podobnie Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna27 przedstawiła swoje stanowisko, w którym stwierdzono: 
„Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb uczniów przy układaniu planów lekcji należy przestrzegać 
następujących zasad: zajęcia powinny rozpoczynać się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy 
                                                           
22 Zakupiono m.in.: figury i kształty, układanka z kartami zadań, kolorowe cegiełki, schubitrix – dodawanie do 100 i mnożenie, 
umiem czytać, pisać i liczyć.    
23 Zakupiono: zegar, gry planszowe do matematyki, liczydła, wagi matematyczne, pomoce dydaktyczne „kolorowe liczby”, karty 
zadań do liczmanów, liczydło stojące, kalkulatory, sześciany, zestawy dydaktyczne do kształtowania pojęć związanych z czasem, 
układanki Schubitrix, puzzle i trójkąty matematyczne, domina do obliczania kątów, przyrządy do rysowania odwzorowań 
symetrycznych, komplet do budowania brył przestrzennych, układanki z liczbami rzymskimi i arabskimi, domino ułamkowe, kostki 
sudoku, ćwiczenia do nauki mnożenia, kostki matematyczne, piłki arytmetyczne, magnetyczne jabłka do ćwiczeń na ułamkach, 
magnetyczne bryły, itp.). 
24 Do badania wybrano po jednym oddziale z każdego rocznika II etapu edukacji (IVc, Vc, VIc i VIIc), co stanowiło 23,5% 
wszystkich 17 oddziałów II etapu edukacji SP 3 z roku szkolnego 2017/2018. 
25 W planie klasy VIIc zaplanowano raz w tygodniu (poniedziałek) dwie lekcje matematyki jedna po drugiej (na szóstej i siódmej 
godzinie lekcyjnej dla chłopców rozpoczynających lekcje o 800), po których na ósmej godzinie zaplanowano fizykę. Z kolei w 
piątek matematyka została zaplanowana na siódmej godzinie lekcyjnej (dla chłopców rozpoczynających lekcje o 800). W planie 
klasy VIc dwukrotnie zaplanowano obok siebie lekcje matematyki i przyrody, przy czym w środę przed przyrodą zaplanowano 
dwie matematyki (środa 5 i 6 lekcja). W klasie Vc dwukrotnie skumulowano matematykę i przyrodę (wtorek i piątek). 
26 Adres internetowy: http://www.pssekwidzyn.pl/poradnik_higieny.pdf  
27 Na stronie: http://www.psse.gda.pl/nadzor-sanitarny/sekcja-higieny-dzieci-i-mlodziezy/zagadnienia-problemowe/231-rozklad-
zajec-lekcyjnych  
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dniami nie jest większa niż 1 godzina, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami 
tygodnia jest nie większa od 1 godziny”.  

NIK stoi na stanowisku, że planowanie zajęć, wymagających zwiększonej koncentracji, po piątej 
godzinie lekcyjnej oraz planowanie tych zajęć bezpośrednio po sobie stanowi naruszenie zasad 
higieny pracy umysłowej określonej w § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, 
stanowiącego, że dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę.  

(dowód: akta kontroli str. 180,184-188,  208, 597-598) 

Długość przerw lekcyjnych została określona w § 81 Statutu Szkoły28 na 10 minut (przerwy normalne) 
oraz dwie na 20 i 15 minut (przerwy obiadowe)29.  

 (dowód: akta kontroli str. 10) 

1.4. W wyniku przeprowadzonych oględzin w zakresie organizacji, warunków i przebiegu zajęć pięciu 
lekcji matematyki w różnych oddziałach klasowych (klasy IV, V, VI i VII oraz w klasie III – I etap 
edukacji), prowadzonych przez cztery nauczycielki matematyki i jednej nauczania wczesnoszkolnego 
stwierdzono, że  nauczycielki  realizowały przyjęte programy nauczania i podstawę programową oraz 
osiągały założone cele lekcji. W trakcie obserwowanych lekcji wykorzystywały pomoce dydaktyczne 
w zakresie jaki był potrzebny do realizacji tematu lekcji30, indywidualizowały proces nauczania 
w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tzn. do tych, którzy mieli wydane 
orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną31) oraz w ramach zadań zadawanych 
podczas lekcji jak i do domu32. W trakcie wszystkich lekcji poddanych oględzinom nauczycielki 
stosowały wykład, jako jedną z metod nauczania, a uczniowie pracowali indywidualnie, w tym na 
jednej lekcji uczniowie samodzielnie wykonywali projekt. Poza tymi metodami na trzech lekcjach 
uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania po zaprezentowaniu sposobu rozwiązania na tablicy,  
na dwóch omawiane były sposoby uzyskanego rozwiązania oraz prowadzona była dyskusja.  
W pojedynczych przypadkach wystąpiła praca w: parach, grupach i zespołowa oraz wykorzystanie 
konkursu (odgadywanie zagadek) w celu powtórzenia wiadomości. Stosowane podczas 
obserwowanych lekcji ocenianie uczniów było zgodne z zasadami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania.    

 (dowód: akta kontroli str. 11-15, 242-252, 597) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, corocznie przeprowadzana była w pierwszych klasach ankieta 
skierowana do rodziców pn. „Oczekiwania Rodziców wobec Szkoły”, w której jedno pytanie dotyczyło 
typu zajęć pozalekcyjnych w jakich miałoby uczestniczyć dziecko. Powyższe odpowiedzi były brane 
pod uwagę podczas organizacji zajęć pozalekcyjnych. Diagnozowanie potrzeby objęcia uczniów 
zajęciami pozalekcyjnymi odbywało się także w zespołach wychowawczych oraz na podstawie  
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczycielki matematyki na podstawie testów 
przeprowadzonych na początku I i II etapu edukacyjnego33 oraz obserwacji umiejętności uczniów 
wskazywały potrzebę objęcia ich właściwą formą zajęć. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 
przeprowadzona była w SP 3 ewaluacja wewnętrzna pn. „Uczniowie są aktywni”, której celem było 
m.in. rozpoznanie potrzeb uczniów, w zakresie ich aktywności na zajęciach wynikających z planu 
nauczania jak i z zajęć pozalekcyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 200-201, 209-212, 687-689) 

Szkoła posiadała szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć z matematyki. W ramach zajęć 
dotyczących zagadnień matematyki rozwijano zainteresowania matematyczne uczniów, jak również 

                                                           
28 Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 30 listopada 2010 r. (Uchwała nr 14/2010/2011/30.11.2010). 
29 Długie  przerwy były po czwartej lekcji o 1130 (20 min.) i po piątej lekcji 1235 (15 min.). 
30 Wykorzystywano m.in.: plansze, karty pracy oraz prezentację multimedialną przygotowane przez nauczyciela, tablicę do 
pisania pisakami oraz przypinania pomocy (plansz), tablice do pisania kredą, szablony figur, rzutnik i ekran, tablicę interaktywną, 
kalkulatory. 
31 Byli to uczniowie klasy integracyjnej – VII d, z którymi indywidualnie pracował (wyjaśniał zadania, pomagał je rozwiązywać) 
nauczyciel wspomagający. W Szkole w okresie objętym kontrolą nie odnotowano opinii o dyskalkulii. 
32 Uczniowie zdolniejsi w ramach pracy domowych, jak i w trakcie lekcji mogli rozwiązywać zadania o wyższym stopniu trudności.   
33Tj. w klasie pierwszej i czwartej. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego  
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pomagano wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach. Z inicjatywy nauczycielek34 
prowadzone były zajęcia z origami i szachowe, a od roku szkolnego 2016/2017 również z kostką 
Rubika oraz matematyczne gry i łamigłówki. W poszczególnych latach szkolnych liczba uczestników 
ww. zajęć wynosiła odpowiednio: 1435 (co stanowiło 2,4% liczby wszystkich uczniów Szkoły),  
1536  (2,3%), 2837 (4,8%) i 3038 (4,3%). Oferta zajęć była bezpłatna i ogólnodostępna, gdyż zajęcia 
odbywały się po lekcjach (rozpoczynały się ok. godz. 1430). Ponadto w roku szkolnym 2015/2016  
i 2016/2017 uczniowie uczestniczyli w dwudniowym obozie matematycznym, na którym rozwijali 
zdolność logicznego i analitycznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i gry logiczne.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 31-32, 84, 200) 

W § 31-34 Statutu uregulowano kwestie związane ze wspieraniem uczniów, którym potrzebna jest 
pomoc. W latach objętych kontrolą w SP 3 zgodnie ze Statutem organizowane były zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami 
w nauce matematyki. W poszczególnych latach liczba godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
tygodniowo wynosiła :  
- 2014/2015 - 25  (w tym 11 dla uczniów klas IV-VI i 14 dla klas I-III), w których uczestniczyło łącznie 
247 osób,, co stanowiło 43% wszystkich uczniów (w tym 141 z klas IV-VI i 106 z klas I-III);  
- 2015/2016 - 23 (w tym osiem dla uczniów klas IV-VI i 15 dla klas I-III), w których uczestniczyło 
łącznie 210 osób, co stanowiło 32% wszystkich uczniów (w tym 136 z klas IV-VI i 74 z klas I-III);  
- 2016/2017  - 20 (w tym sześć dla uczniów klas IV-VI i 14 z klas I-III), w których uczestniczyło łącznie 
99 osób, co stanowiło 16,8% wszystkich uczniów (w tym 46 z klas IV-VI i 53 z klas I-III);  
- 2017/2018 - 14 (w tym sześć dla uczniów klas IV-VII i osiem dla klas I-III), w których uczestniczyło 
łącznie 112 osób, co stanowiło 16,1% wszystkich uczniów (w tym 48 z klas IV-VII i 64 z klas I-III).   
Jak wyjaśniła Dyrektor, liczba uczestników oraz godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zmalała 
w roku szkolnym 2016/2017 i w 2017/2018 w stosunku do poprzednich lat, ponieważ do września 
2016 r., dbając o lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, wszyscy uczniowie 
klas VI (za zgodą rodziców) obowiązkowo uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki 
(1 godz. tygodniowo), organizowanych w ramach dodatkowych godzin realizowanych na podstawie 
art. 42 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela39. Po zlikwidowaniu 
sprawdzianu dla klas VI Rada Pedagogiczna postanowiła odstąpić od tej zasady. Natomiast wskutek 
likwidacji obowiązku realizowania przez nauczycieli dwóch godzin tygodniowo, wynikającego z art. 42 
ust. 2 pkt. 2a KN zmniejszyła się liczba tych godzin40.   
Liczba godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki 
wynosiła: trzy w roku szkolnym 2014/2015 (w których uczestniczyło trzech uczniów), cztery 
w 2015/2016 (uczestniczyło w nich 16 uczniów) oraz pięć w 2016/2017 i 2017/2018 (w każdym roku 
szkolnym uczestniczyło 20 uczniów). Z kolei liczba godzin zajęć rewalidacyjnych wynosiła 
odpowiednio: cztery, 22, 26 i 26. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-9, 29, 31, 83, 201, 598) 

W latach objętych kontrolą spośród uczniów SP 3 tylko dwóch nie otrzymało promocji do klasy 
programowo wyższej. W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 ten sam uczeń był nieklasyfikowany 
i niepromowany ze wszystkich przedmiotów. Jak wyjaśniła Dyrektor: „Przyczyną był brak realizacji 
obowiązku szkolnego. Sprawa została skierowana do Sądu Rodzinnego jeszcze w roku 2015/2016. 
W roku 2016/2017 uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na terenie 
szkoły, jednak pomimo licznych rozmów i interwencji, nadal nie realizował obowiązku szkolnego. 
Obecnie uczeń decyzją sądu realizuje obowiązek szkolny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Jaworzu”. Z kolei w roku szkolnym 2016/2017 niepromowany na wniosek rodziców był uczeń klasy 
                                                           
34 Zajęcia były prowadzone w ramach tzw. „godzin karcianych”, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2a Ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016, poz.1379), a od 1 września 2016 r. w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2  ww. ustawy, 
dotyczącego innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych 
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 
35 W tym ośmiu w zajęciach szachowych i sześciu w zajęciach z origami. 
36 W tym 10 w zajęciach szachowych i pięciu w zajęciach z origami. 
37 W tym ośmiu w zajęciach szachowych, sześciu w zajęciach z origami, siedmiu w matematycznych grach i łamigłówkach oraz 
siedmiu w zajęciach z kostką Rubika. 
38 W tym 10 w zajęciach szachowych, pięciu w zajęciach z origami oraz 15 w zajęciach z kostką Rubika. 
39 Dz.U. z 2014, poz. 191 ze zm., zwana dalej „KN”. 
40 Od roku szkolnego 2016-2017 nauczyciele realizują zajęcia w ilości 1 godziny tygodniowo w ramach art. 42. ust. 2 pkt 2  KN, 
czyli zajęć wynikających z zadań statutowych Szkoły. 
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III. Jak wyjaśniła Dyrektor: „Uczeń ten rozpoczął edukację w tutejszej szkole klasie II, po wcześniejszej 
realizacji obowiązku szkolnego we Włoszech. Bariera językowa, narastające pomimo zajęć 
dodatkowych braki w wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiały kontynuację nauki w kolejnym 
etapie edukacyjnym. W klasie II uczeń uczęszczał indywidualnie na zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze -  2 godziny w tygodniu, a w klasie III – jedną godzinę. Obecnie uczeń objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem 
i logopedą) oraz zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne, w ilości - 1 godzina w tygodniu41”.  

 (dowód: akta kontroli str. 30, 201) 

W § 31÷34 Statutu uregulowano kwestie związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
zdolnych, dla których były organizowane w SP 3 zajęcia pozalekcyjne42 w liczbie sześciu godzin 
tygodniowo w roku szkolnym 2014/2015 (w tym jedna dla klas IV-VI i pięć dla klas I-III)43, 13 w roku 
szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 (w tym dwie dla klas IV-VI i 11 dla klas I-III)44 oraz ośmiu w roku 
szkolnym 2017/2018 (w tym cztery dla klas IV-VII i cztery dla klas I-III)45.  
W roku szkolnym 2015/2016 promocję z wyróżnieniem (tj. średnia ocen 4,75 i powyżej) otrzymało 
91 uczniów (tj. 13,9% wszystkich uczniów Szkoły46). Żaden z uczniów SP 3 nie otrzymał stypendiów 
(np. Ministra Edukacji Narodowej, stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz innych za wyniki w nauce  
w tym matematyki). Czterech uczniów było laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady z Matematyki 
„Olimpus” (trzech) i „Olimpusek” (jeden). Jak wyjaśniła Dyrektor w kolejnym roku szkolnym uczniowie 
najzdolniejsi mieli indywidualizowane nauczanie na lekcjach matematyki w postaci dodatkowych zadań 
(brali udział w tzw. „lidze zadaniowej” oraz rozwiązywali zadania matematyczne związane z Bieruniem 
w ramach „Ścieżki regionalnej na lekcjach matematyki”) oraz otrzymali wsparcie w formie dodatkowych 
konsultacji, przygotowujących uczniów do najważniejszych konkursów.  
Z porównania ocen osiąganych przez 91 uczniów47, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem 
(średnia ocen 4,75 i wyższa), z ich udziałem w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności 
matematyczne wynika, że: pięciu (5,5%) z biorących udział w tych zajęciach osiągnęło ocenę celującą 
z matematyki, 22 ocenę bardzo dobrą (24%) oraz 21 ocenę dobrą (23%).  

W okresie objętym kontrolą do Szkoły nie wpłynął żaden wniosek o zezwolenie na indywidualny 
program nauki z matematyki lub indywidualny tok nauki, jak również nie było uczniów otrzymujących 
stypendia za wyniki w nauce, w tym z matematyki. Dyrektor wyjaśniła, że: „stypendium za wyniki 
w nauce może przyznać dyrektor szkoły, w ramach środków budżetowych zapewnionych na ten cel 
przez organ prowadzący. W gminie Bieruń od lat nie planuje się na ten cel środków w budżecie, zatem 
jako Dyrektor nie mam możliwości przyznawania stypendiów na ten cel uczniom”. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-9, 31-33, 83-87, 598-599) 

1.6. W latach szkolnych objętych kontrolą do SP 3 uczęszczało łącznie 322 uczniów48 ze 
zdiagnozowanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się. Z tej grupy 34 opinie/orzeczenia (tj. 10,6% wszystkich opinii/orzeczeń) dotyczyły 
trudności w zakresie nauki matematyki lub częściowo odnosiły się do tego problemu. 

                                                           
41 Każde zajęcia, co w sumie daje cztery godziny lekcyjne tygodniowo. 
42 W ramach tych zajęć uczniowie zdolni mogli m.in. uzyskać od nauczyciela pomoc w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad 
oraz mogli rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.   
43 Udział w zajęciach brało 62 uczniów (10,8% wszystkich uczniów w Szkole), w tym 14 uczniów z klas IV-VI i 48 z klas I-III. 
44 Udział w zajęciach brało w roku szkolnym 2015/2016 - 65 uczniów (9,9% wszystkich uczniów w Szkole), w tym 23 uczniów 
z klas IV-VI i 42 z klas I-III, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 – 51 uczniów (8,7% wszystkich uczniów w Szkole), w tym 
15 uczniów z klas IV-VI i 36 z klas I-III. 
45 Udział w zajęciach brało 52 uczniów (7,5% wszystkich uczniów w Szkole), w tym 32 uczniów z klas IV-VI i 20 z klas I-III. 
46 Stanowiło to 33% uczniów klas IV-VI. 
47 Badaniu poddano 100% uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. 
48 Z czego Szkoła otrzymała:  
- w roku szkolnym 2014/2015: 29 orzeczeń (12 w klasach I-III; 17 w klasach IV-VI) oraz 64 opinii, w tym osiem odnoszących się  
w swej diagnozie lub zaleceniach m.in. do nauczania matematyki (9% wszystkich orzeczeń i opinii dostarczonych do Szkoły w 
tym roku szkolnym),         
- w roku szkolnym 2015/2016: 30 orzeczeń (14 w klasach I-III; 16 w klasach IV-VI) oraz 89 opinii, w tym 19 odnoszących się  
w swej diagnozie lub zaleceniach do nauczania matematyki (16%), 
- w roku szkolnym 2016/2017: 34 orzeczenia (20 w klasach I-III; 14 w klasach IV-VI) oraz 76 opinii, w tym siedem odnoszących 
się w swej diagnozie lub zaleceniach do nauczania matematyki (6,4%). 
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W wyniku przeprowadzonego badania49 dokumentacji źródłowej w zakresie zaleconych form wsparcia 
uczniom posiadającym opinie odnoszące się w swej diagnozie lub zaleceniach do matematyki, 
stwierdzono że wszystkim uczniom, których dokumentacja została poddana badaniu udzielono 
pomocy zgodnej z określoną w opiniach/orzeczeniach. Pomoc polegała na zorganizowaniu dla  
nich zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych oraz 
rewalidacyjnych w liczbie zgodnej z zalecaną (tj. jednej godziny tygodniowo każde ze wskazanych 
zajęć za wyjątkiem rewalidacyjnych). Zajęcia te były prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych 
w szkole oraz posiadających wymagane uprawnienia.  Liczba uczniów biorących w nich udział była 
zgodna z określoną w §10, §11, §12 i § 15 ust. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych szkołach i placówkach50, stanowiących, że liczba uczestników ww. zajęć nie powinna 
przekraczać ośmiu (dydaktyczno-wyrównawcze), pięciu (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) i czterech 
(logopedyczne), a prowadzącymi mogą być nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia poddane badaniu były 
prowadzone w latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 przez nauczycieli w ramach dwóch godzin 
dodatkowych z tytułu art.42 ust. 2 pkt 2a KN, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 w ramach godziny 
dodatkowej z tytułu art.42 ust. 2 pkt 2 KN (zajęcia statutowe Szkoły). Wyjątek stanowiły zajęcia 
rewalidacyjne realizowane na podstawie § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych51, w liczbie 
dwóch godzin tygodniowo dla jednego ucznia.  

W opinii Dyrektor, pedagoga, psychologa i nauczycieli matematyki SP-3 pomoc udzielona uczniom 
posiadającym opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej była skuteczna, gdyż w okresie objętym 
kontrolą, poza przypadkami uczniów nieklasyfikowanych, wszyscy inni uzyskali promocje do klas 
programowo wyższych, nie było egzaminów poprawkowych, jak również nie złożono żadnego wniosku 
o wydłużenie etapu edukacyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 84, 86-87, 138-147, 201, 598) 

1.7. W Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z matematyki, organizowanych przez kuratorów 
oświaty w okresie objętym kontrolą, udział brało po 12 uczniów w latach szkolnych 2014/2015-
2015/2016 oraz 15 w roku szkolnym 2016/2017, w którym to dwóch uczniów zostało finalistami,  
a jeden laureatem. Uczniowie biorący udział w ww. konkursach stanowili następujący odsetek 
wszystkich uczniów Szkoły52: 2,1% w roku szkolnym 2014/2015, 1,8% w 2015/2016 i 2,6% 
w 2016/2017. W latach objętych kontrolą uczniowie SP 3 brali również udział w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur” w liczbie (odpowiednio): 18 (z klas III÷VI), 20 (w tym 9 z kl. II i III, 
a pozostali z klas IV÷VI) i 34 (w tym 18 z klas II i III, a pozostali z klas IV÷VI). W roku szkolnym 
2014/2015 sześciu uczniów było finalistami tego konkursu (dwóch zdobyło wyniki „bdb”, a czterech 
wyróżnienia). W kolejnych latach szkolnych odpowiednio pięciu (jeden zdobył wyniki „bdb”, a czterech 
wyróżnienia) i siedmiu (dwóch zdobyło wyniki „bdb”, a pięciu wyróżnienia) uczniów było finalistami tego 
konkursu. Uczniowie klas IV-VI w kolejnych latach objętych kontrolą brali także udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie z Matematyki „Olimpus” w liczbie (odpowiednio): 15 (jeden laureat), 14 (trzech laureatów) 
i 15 (dwóch laureatów). W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 uczniowie klas I-III brali udział 
w konkursie „Olimpusek” w liczbie (odpowiednio) 10 (jeden laureat) i 18 (czterech laureatów). 
Szkoła wspierała uczniów w przygotowaniu do konkursów/olimpiad w formie dodatkowych konsultacji, 
przygotowujących uczniów do najważniejszych konkursów.  

W ocenie Dyrektor nie występuje zależność pomiędzy wiekiem ucznia, a chęcią uczestnictwa 
w konkursach z matematyki. Z jej obserwacji wynikało, że uczniowie, którzy uczestniczyli 
w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowanie matematyką, bardzo chętnie brali udział  
we wszystkich organizowanych konkursach. Według niej czynnikiem ograniczającym udział uczniów 

                                                           
49 Przeprowadzono badanie dokumentacji 17 wybranych uczniów (50% wszystkich dostarczonych do SP 3 w latach szkolnych 
2014/2015-2016/2017, wykazanych przez Dyrektora), w których uczniom zalecono dodatkowe zajęcia w związku z trudnościami 
w nauce (w szczególności w matematyce) lub konieczność kształcenia specjalnego. 
50 Dz. U. poz.532. 
51 Dz. U. 2012, poz. 204 
52 Biorąc pod uwagę uczniów II etapu edukacyjnego odsetek ten wyniósł odpowiednio: 4,4%, 4,3% i 5,6%. 
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SP 3 w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych (np.: Kangur, Kangurek, Olimpus, Olimpusek, 
Multitest) są ograniczenia finansowe53.  

(dowód: akta kontroli str. 87, 598) 

1.8. W SP 3 matematyki nauczano w oparciu o zmodyfikowany program nauczania „Matematyka 
wokół nas”54, zaliczany do „Szkolnego zestawu autorskich programów nauczania oraz modyfikacji 
programów dla I i II etapu edukacyjnego oraz wychowania przedszkolnego”55. Zgodnie z art. 22 a  
ust. 2 Ustawy o z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty56 Zestaw programów SP 3, jak i program 
nauczania matematyki w nim wykazany (pod numerem SP-3/SZP/12A/31.08.2012), został  
pozytywnie zaopiniowany i dopuszczony do użytku szkolnego Uchwałą Rady Pedagogicznej  
nr 4/2012/2013/31.08.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. W wyniku porównania treści zawartych w ww. 
programie i w podstawie programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół57 stwierdzono, że są one zgodne. Treści planów 
nauczania matematyki, nauczycielek uczących w oddziałach II etapu nauczania, zawierały wszystkie 
zagadnienia i wymagania określone w ww. programie, a tym samym we wspomnianej podstawie 
programowej. Dopuszczone programy nauczania matematyki były modyfikowane, tzn. dostosowane 
do potrzeb i możliwości uczniów58.  

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 zgodnie z art. 22 ab ustawy o systemie oświaty Dyrektor 
przed dopuszczeniem podręczników z matematyki uwzględniała opinie Rady Rodziców oraz Rady 
Pedagogicznej59.   

(dowód: akta kontroli str. 88-115, 598) 

1.9. W latach szkolnych objętych kontrolą liczba zaplanowanych60 godzin z matematyki była wyższa od 
minimalnej (385 godzin) wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych61. W przypadku wybranych 
do badania62, oddziałów kończących II etap edukacyjny w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
liczba zrealizowanych godzin z matematyki w całym cyklu kształcenia wynosiła (odpowiednio):  
445, 442 i 427.  

(dowód: akta kontroli str. 114-116) 

1.10. Na podstawie analizy zapisów zrealizowanych tematów lekcji w dziennikach lekcyjnych trzech 
oddziałów klasowych (po jednym z każdego rocznika, który ukończył naukę w SP 3 w latach objętych 
kontrolą)63 stwierdzono, że treści zawarte w przyjętych programach nauczania z matematyki zostały 
zrealizowane, tym samym podstawa programowa została zrealizowana.  

(dowód: akta kontroli str. 114-115) 
                                                           
53 Dyrektor podała, że wszystkie płatne konkursy finansuje Rada Rodziców, w ramach własnego budżetu. 
54 Autorzy: H. Lewicka, M Kowalczyk. 
55 Zwanego dalej „Zestawem programów SP 3”. 
56 Dz. U. z 2004 Nr .256, poz. 2572 ze zm. W wersji obowiązującej na dzień 31 sierpnia 2012 r. 
57  Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej”. 
58 Modyfikacji programu nauczania matematyki dokonał zespół matematyczno-przyrodniczy w oparciu o wnioski płynące 
z diagnoz i analiz sprawdzianów wewnętrznych oraz zewnętrznych, jak i bieżącej obserwacji uczniów w poszczególnych 
oddziałach. Ostatnia modyfikacja programu w roku szkolnym 2016/2017 dotyczyła przeniesienia działu „wyrażenia algebraiczne 
i procenty” z klasy V do VI. Wynikało to z zakończenia przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty, a także ze zwiększonej ilości 
(z 4 do 5) godzin matematyki w klasie VI. 
59 Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, obowiązującej 2012 r. (tzn. w dniu przyjęcia zestawu programów 
nauczania w SP 3) nauczyciel miał prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 
W momencie dopuszczenia podręcznika do matematyki nie była wymagana opinia rady rodziców. 
60 W planach dydaktycznych z matematyki zaplanowano 442 godziny w latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 i 425 godzin 
w roku szkolnym 2016/2017. 
61 Dz.U. z 2012, poz. 204, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania”.   
62 Badano plany dydaktyczne, arkusze organizacyjne oraz zapisy w dziennikach lekcyjnych z kolejnych trzech lat II etapu 
edukacyjnego każdej klasy wybranej do badania. Sposób wyboru trzech oddziałów do badania (co stanowiło 25% wszystkich 
oddziałów kończących w badanych latach SP-3) opisano w kolejnym pkt. 11. 
63 Wyboru dokonano na podstawie osiągniętych wyników sprawdzianów szóstoklasisty z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
oraz podczas wewnętrznego badania opanowania podstawy programowej po szóstej klasie przeprowadzonego przez SP 3 wśród 
swoich uczniów na koniec roku szkolnego 2016/2017. Z roku szkolnego 2014/2015 wybrano klasę VI d, która osiągnęła wynik 
49% (przy 54% kl. VI a, 50% kl. VI b i 51% kl. VI c) punktów możliwych do zdobycia, z roku szkolnego 2015/2016 klasę VI d która 
osiągnęła wynik 43% (przy 60% kl. VI a, 54% kl. VI b i 53% kl. VI c) oraz z roku szkolnego 2016/2017 klasę VIc, która osiągnęła 
wynik 50 % (przy 54% kl. VI a, 55% kl. VI b i 57% kl. VI d). 
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Nauczycielki matematyki posiadały odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu oraz zgodnie 
z potrzebami Szkoły podnosiły swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach szkolenia 
i doskonalenia zawodowego. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych poddanych oględzinom 
umożliwiały realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania oraz bezpieczeństwo 
i higienę osób w nich przebywających. Organizacja procesu nauczania była zgodna z przepisami 
oświatowymi. Oferta zajęć pozalekcyjnych z matematyki była zróżnicowana i adekwatna do 
zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Stwierdzono przypadki naruszenia zasad higieny procesu 
nauczania poprzez realizowanie: następujących po sobie dwóch lekcji matematyki i fizyki oraz 
prowadzenie tych zajęć po piątej godzinie lekcyjnej w kalsie VII, następujących po sobie matematyki 
i przyrody w klasie V i VI, skumulowanie dwóch lekcji matematyki oraz zaplanowanie matematyki  
na siódmej lekcji w klasie VI. 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

2.1. W Szkole diagnozowano potrzeby, jak i ewentualne problemy społeczności szkolnych w zakresie 
organizacji i procesu nauczania matematyki poprzez rozmowy z rodzicami w czasie konsultacji, 
wywiadówek lub indywidualnych spotkań64 oraz przyjmując sugestie nauczycieli w kwestii 
wprowadzania nowych, bardziej skutecznych i aktywnych metod nauczania. Jedną z oznak reakcji 
Szkoły na potrzeby uczniów i rodziców było przeznaczenie corocznie w szkolnym planie nauczania, 
w okresie objętym kontrolą, godziny dyrektorskiej na zajęcia z matematyki w klasach VI. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Decyzja o przeznaczeniu godzin dyrektorskich była zawsze uzgadniana z nauczycielami oraz 
rodzicami i wynikała w szczególności z potrzeby lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianu 
szóstoklasisty. W roku 2017/2018 godzina dyrektorska nadal przeznaczona jest na lekcje matematyki 
w klasach VI. Potrzeba ta wynika z wprowadzonej reformy i wyrównania różnic programowych (klasy 
VI realizują ‘starą’ podstawę programową, a klasy VII ‘nową’). Dyrektor wyjaśniła ponadto,  
że w ramach nadzoru pedagogicznego (obserwacji doradczo – doskonalących)  zwracała uwagę  
na możliwości i efekty wprowadzania metody oceniania kształtującego na lekcjach m.in. matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 200-201, 602-612, ) 

2.2. W SP 3 nie prowadzono analizy frekwencji na lekcjach matematyki, jak również wybiórczo na 
innych poszczególnych przedmiotach. Nieobecności dzieci w Szkole dotyczyły przeważnie całych dni, 
a na pojedynczych lekcjach wynikały najczęściej z ich udziału w zawodach, konkursach bądź 
spowodowane były indywidualnym zwolnieniem przez rodzica (np. z powodu choroby). Frekwencja 
ucznia była systematycznie monitorowana przez wychowawców klas, a także była objęta nadzorem 
pedagogicznym Dyrektora. Dwa razy w roku szkolnym była poddawana skrupulatnej analizie 
i przedstawiana podczas zebrań Rady Pedagogicznej przez wychowawcę oraz podsumowana przez 
Dyrektora. Nieobecności każdego ucznia z półroczną/roczną frekwencją poniżej 90% były analizowane 
oraz określana była ich przyczyna. W opinii Dyrektora średnia frekwencja w Szkole była zadowalająca, 
gdyż wynosiła w poszczególnych latach: 92,00% w roku szkolnym 2014/201565, w roku szkolnym 
2015/201666 i 91,24% w roku szkolnym 2016/201767. Wskaźnik jakości frekwencji dla Szkoły został 
ustalony na poziomie 90%.  

Warunki i wyposażenie sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia z matematyki były 
monitorowane przez Dyrektora podczas przeprowadzania w tych salach hospitacji lub obserwacji 
doradczo-diagnozujących. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że nauczyciele co roku, w październiku 
zgłaszają potrzeby w zakresie doposażenia sal w pomoce dydaktyczne, które są uwzględniane 
w projekcie planu finansowego Szkoły i w miarę możliwości realizowane. Również przeglądy budynku 
Szkoły przeprowadzane w każdym roku szkolnym pod kątem bezpieczeństwa i higieny wskazywały  
na ewentualne konieczne do przeprowadzenia działania zapewniające odpowiednie warunki do 
prowadzenia lekcji. W SP 3 nie dokumentowano monitoringu wyposażenia sal lekcyjnych, a wszelkie 
potrzeby były realizowane na bieżąco. 

Potrzeby szkoleniowe nauczycieli były co roku diagnozowane przez lidera wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli poprzez przeprowadzone wśród nich ankiety. Dyrektor wyjaśniła, że podczas 
                                                           
64 W poszczególnych latach szkolnych objętych kontrola zorganizowano odpowiednio: 5,5 i 6 ogólnoszkolnych spotkań 
z rodzicami, po 4konsultacji  każdego roku szkolnego oraz 123, 130 i 101 indywidualnych spotkań rodziców z pedagogiem. 
65 W tym 92,34% klasy I-III, 91,66% klasy IV-VI. 
66 W tym 91,45% klasy I-III, 91,67% klasy IV-VI. 
67 W tym 91,33% klasy I-III, 91,15% klasy IV-VI. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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planowania szkoleń Rady Pedagogicznej, obok ww. diagnozy, brała pod uwagę również kierunki 
polityki oświatowej państwa i priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej68, priorytety i założenia 
Śląskiego Kuratora Oświaty69 oraz własne wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego. Ponadto 
wybór szkoleń dokonywany był na podstawie pozytywnych doświadczeń poszczególnych nauczycieli 
z wcześniej odbytych szkoleń indywidualnych.   

Jak wyjaśniła Dyrektor: W ramach motywowania do doskonalenia nauczycieli, w trakcie warsztatu 
diagnostycznego w roku szkolnym 2016/2017, wyłoniony został obszar do rozwoju objęty 
wspomaganiem oraz sporządzony plan kluczowych działań, które następnie zostały wdrożone celem 
osiągnięcia założonych zmian w wybranym przez Szkołę obszarze. Wskazanym obszarem Szkoły do 
rozwoju był m.in. „Systematyczny rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania oceniania 
kształtującego jako metody prowadzenia zajęć angażujących uczniów w proces uczenia się”. W opinii 
Dyrektor, metoda oceniania kształtującego była priorytetem w doskonaleniu nauczycieli, 
a podejmowane przez nich działania powinny przynieść poprawę jakości kształcenia, a tym samym 
poprawę wyników nauczania. Ponadto nauczyciele indywidualnie zgłaszali Dyrektorowi potrzeby 
podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez złożenie wniosku, który następnie był przedstawiany do 
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Jak wyjaśniła Dyrektor w okresie objętym kontrolą wśród 
zgłaszających indywidualne potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie było nauczycieli 
matematyki. 

 (dowód: akta kontroli str. 40, 201, 203-204, 213-241) 

2.3. W latach objętych kontrolą SP 3 liczyła (odpowiednio): 574, 656 i 588 uczniów70, z których jeden 
uczeń dwukrotnie (w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017) był nieklasyfikowany i niepromowany ze 
wszystkich przedmiotów, a kolejny uczeń klasy III był niepromowany w roku szkolnym 2016/2017 na 
wniosek rodziców71. W szkole w latach 2014/2015-2016/2017 jeden uczeń uzyskał najniższą końcowo 
roczną średnią ocen 2,54; kolejnych pięciu uzyskało 2,72; następnych pięciu 2,84 oraz czterech 2,9. 
Łączna liczba uczniów, którzy w okresie objętym kontrolą otrzymali promocję na najniższym poziomie 
(tj. ze średnią ocen poniżej dostatecznej - 3) wynosiła 15. 

W kolejnych latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 liczba uczniów SP 3 ze średnią powyżej 4,75 
wynosiła (odpowiednio): 84 (w tym siedmiu z oceną celującą z matematyki72 na koniec roku 
szkolnego), 91 (dziewięciu) i 65 (11), co daje średnią liczbę w tym okresie 80,3 (dziewięciu) uczniów. 
Z kolei liczba uczniów SP 3 z ocenami dopuszczającymi z matematyki73 na koniec roku szkolnego 
wynosiła (odpowiednio): 67, 55 i 45, co daje średnią liczbę w tym okresie 55,7 uczniów. W okresie 
objętym kontrolą w Szkole nie było egzaminów poprawkowych z matematyki74. 

W latach objętych kontrolą poziom nauczania matematyki weryfikowany był na bieżąco. W każdej 
klasie, w każdym roku diagnozowane były umiejętności uczniów. Były to diagnozy prowadzone we 
wrześniu w klasach I. Następnie na koniec w klasy II prowadzone były diagnozy sprawdzające stopień 
opanowania wiedzy i umiejętności, a na zakończenie I etapu edukacyjnego przeprowadzane było 
ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT). Po klasach IV-V prowadzone było 
badanie sprawdzające stopień opanowania wiedzy i umiejętności, a w klasach VI przeprowadzane były 
dwa razy w roku sprawdziany próbne przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty. W latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 przeprowadzane były sprawdziany zewnętrzne szóstoklasisty, 
których wyniki były w Szkole szczegółowo analizowane. Wnioski z analiz były wdrażane i podlegały 
ewaluacji w kolejnych latach. Efekty wdrażania wniosków były przedmiotem obserwacji na 
hospitacjach diagnozujących, zaplanowanych we wszystkich latach, w ramach nadzoru 
pedagogicznego. W roku 2014/2015 efektem analiz wyników z matematyki ze sprawdzianu 

                                                           
68 Określonych w planie nadzoru pedagogicznego, opublikowanym pod adresem: https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/nadzor-
pedagogiczny. 
69 Określonych w jego planie nadzoru pedagogicznego pod adresem: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/nadzor-
pedagogiczny/plan-nadzoru/.  
70 Liczba uczniów w oddziałach klasowych IV – VI wynosiła w roku szkolnym: 2014/2015 – od 18 do 27 (średnio 22,75), 
2015/2016 – od 17 do 27 (średnio 23) i 2016/2017 - od  17 do 27 (średnio 24,09). 
71 Powyższe zostało opisane w pkt. 1.6.2. 
72 W tym samym okresie liczba uczniów z oceną celującą z języka polskiego na koniec roku wynosiła odpowiednio: czterech, 
dziewięciu i czterech, co daje średnią liczbę w tym okresie sześciu uczniów. 
73 W tym samym okresie liczba uczniów z oceną dopuszczającą z języka polskiego na koniec roku szkolnego wynosiła 
odpowiednio: 38, 31 i 36, co daje średnią liczbę w tym okresie 35 uczniów. 
74 Z języka polskiego również. 
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szóstoklasisty był opracowany program naprawczy, po wdrożeniu którego znacznie wzrosły wyniki 
z matematyki na sprawdzianie szóstoklasisty w 2016 r. W roku 2016/2017 nadal sprawdzane były 
umiejętności i poziom wiedzy uczniów po klasie III i po klasie VI, na podstawie skonstruowanych przez 
nauczycielki wewnętrznych testów. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone były przez dwie szkoły75, 
tymi samymi narzędziami, badania umiejętności pierwszoklasistów. Dyrektor wyjaśniła, że: „W ramach 
zawartego porozumienia analizy takie będą prowadzone w następnych latach szkolnych, po każdej 
klasie”. 

Wyniki uzyskane przez uczniów w trakcie bieżącej pracy są analizowane ponadto cztery razy w roku 
na zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, w tym zespołu matematyczno-
przyrodniczego, podczas obserwacji i hospitacji oraz w czasie podsumowania sukcesów uczniów 
w konkursach. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-30, 41-73, 183, 599, 828) 

W wyniku badania76 wkładu pracy Szkoły w osiągnięcia uczniów z matematyki stwierdzono, że cała 
grupa uczniów, którzy osiągnęli najsłabsze wyniki z matematyki na teście trzecioklasisty, uczestniczyła 
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przez okres drugiego etapu edukacji. Na koniec tego  
etapu, wszyscy uzyskali pozytywne oceny z matematyki, w tym czterech z nich uzyskało ocenę 
dopuszczającą, a jeden dostateczną. Ponadto czterech uczniów podwyższyło procentowy wynik 
z części matematycznej sprawdzianu szóstoklasisty w stosunku do uzyskanego procentowego wyniku 
na teście trzecioklasisty, a jeden uzyskał wynik niższy (15%) od wyniku uzyskanego w klasie III (17%).  

Z kolei z grupy uczniów, którzy na teście trzecioklasisty osiągnęli najwyższe wyniki z matematyki, 
jeden uczestniczył przez wszystkie trzy lata II etapu edukacyjnego w zajęciach z uczniem zdolnym, 
dwóch w klasach V i VI, a kolejnych dwóch tylko w klasie VI. Wszyscy uczniowie brali udział 
w konkursach matematycznych, a dwóch z nich było również laureatami olimpiad matematycznych. 
Laureaci olimpiad uzyskali także oceny celujące z matematyki na koniec klasy VI, natomiast pozostali 
uczniowie uzyskali oceny bardzo dobre. Ponadto czterech uczniów z tej grupy podwyższyło 
procentowy wynik z części matematycznej sprawdzianu szóstoklasisty w stosunku do uzyskanego 
procentowego wyniku na teście trzecioklasisty, a jeden utrzymał 100% wynik uzyskany w klasie III. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 

2.4. Wyniki Szkoły z części matematycznej sprawdzianu szóstoklasisty na tle osiągnięć wśród szkół 
podstawowych w województwie i w kraju, kształtowały się następująco: 51% w roku szkolnym 
2014/2015 przy 59% w województwie śląskim i 61% w kraju77 oraz 53% w roku szkolnym 2015/2016 
przy 52% w województwie śląskim i 54% w kraju78. W roku szkolnym 2016/2017 test szóstoklasisty nie 
był przeprowadzany.   

 (dowód: akta kontroli str. 41-44, 54-61,183) 

2.5. W SP 3 analizę wyników sprawdzianów wykonywał zespół analiz jakości kształcenia i badań 
edukacyjnych, w skład którego wchodziły nauczycielki matematyki. Zespół ten dokonywał analizy 
jakościowej i ilościowej, przedstawiał wyniki danych za pomocą tabel i wykresów oraz formułował 
wnioski. Całość analiz przedstawiana była na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, która decydowała 
o sposobie wdrażania wniosków do dalszej pracy. Ponadto, jak stwierdziła Dyrektor, analizy te 
przedstawiane były rodzicom w formie prezentacji multimedialnej.  

Dyrektor wyjaśniła, że przyczyną uzyskania przez Szkołę w roku szkolnym 2014/2015 wyniku w skali 
staninowej79 – „niżej średni” była m.in. zmiana formy sprawdzianu, gdyż po raz pierwszy uczniowie 
pisali sprawdzian z podziałem na język polski i matematykę. W ocenie Dyrektor brak umiejętności 
uczniów w równomiernym rozłożeniu czasu na część humanistyczną i matematyczną skutkował tym, 

                                                           
75 Badaniem zostali objęci uczniowie SP 3 i Szkoły Podstawowej w Lędzinach, która na sprawdzianach szóstoklasisty osiągała 
dobre wyniki. 
76  Badanie przeprowadzono na dwóch pięcioosobowych grupach uczniów z najlepszymi oraz z najsłabszymi wynikami 
osiągniętymi na teście trzecioklasisty.  
77 Z części dotyczącej języka polskiego wynik szkoły to 71%, przy 72% w województwie śląskim i 73% w kraju. 
78 Z części dotyczącej języka polskiego wynik szkoły to 69%%, przy 69% w województwie śląskim i 71% w kraju. 
79 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie „Jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez 
ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację?”. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów 
wyników: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy. Wynik „niżej średni” 
oznacza, że 17% wyników uczniów w Szkole zawarło się w przedziale wynikowym pomiędzy 23%, a 39%. 
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że uczniowie większą część czasu przeznaczyli na zadania z języka polskiego, tym samym zostało 
niewiele czasu na rozwiązanie zadań matematycznych. Ponadto jako przyczynę wymieniła niską 
motywację uczniów do nauki wynikającą z uwarunkowań środowiskowych i rodzinnych (duża ilość 
rozbitych rodzin, trudna sytuacja materialna wielu rodzin, rodzice uczniów w większości słabo 
wykształceni) oraz braku konieczności uzyskania wysokich wyników w celu dostania się do 
gimnazjum. Dyrektor zwróciła również uwagę na brak możliwości obniżenia wymagań na sprawdzianie 
np. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, czy też z ograniczonymi 
możliwościami intelektualnymi. W sytuacji, gdy SP 3 prowadzi oddziały integracyjne z dużą liczbą 
dzieci z dysfunkcjami, ewentualne obniżenie wymagań na sprawdzianie mogłoby podwyższyć wyniki 
Szkoły. Ponadto wyniki dzieci z trudnościami w nauce, określonymi przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną80, są brane pod uwagę na równi z wynikami innych uczniów.  

Uzyskanie niskich wyników ze sprawdzianu skutkowało opracowaniem i wdrożeniem w roku szkolnym 
2015/2016 planu naprawczego. W planie określono konkretne działania81 wraz z terminem ich 
realizacji. Wprowadzono również dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli matematyki 
w ramach obowiązku określonego w art. 42 ust. 2 pkt.2 KN. Efektem działań planu naprawczego była 
znaczna poprawa wyników sprawdzianu szóstoklasisty w roku 2015/2016, które były porównywalne  
z wynikami krajowymi i wojewódzkimi. 

Dyrektor wyjaśniła również, że: Podjęte zostały także działania wychowawcze. Nauczyciele częściej  
na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych podejmowali temat motywacji do nauki i roli wyników 
sprawdzianu dla dalszego etapu kształcenia. Wspomagali uczniów również w planowaniu 
i organizowaniu własnej nauki, szczególnie w klasach VI.  

W ocenie Dyrektora wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych nie były adekwatne do podejmowanych 
wysiłków nauczycieli, mających na celu podniesienie jakości kształcenia uczniów. Wyjaśniła, że: 
W szkole kładzie się duży nacisk na stworzenie dobrej atmosfery, na umożliwienie osiągnięcia 
sukcesu każdemu uczniowi, na miarę jego możliwości. Uczniom z dysfunkcjami poświęca się wiele 
czasu. Duży nacisk położony jest na integrację i kształtowanie umiejętności społecznych, często jest to 
kosztem wyników w nauce. 

 (dowód: akta kontroli str. 41-44, 54-61, 68-71, 74-78, 204-205) 

2.6. Stosownie do § 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego82 Dyrektor przeprowadzała w każdym roku szkolnym 
objętym kontrolą ewaluację wewnętrzną i wykorzystywała jej wyniki do doskonalenia jakości pracy 
Szkoły.  

W roku 2014/2015 w ramach ewaluacji wewnętrznej badano obszar obejmujący wspomaganie rozwoju 
uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (Wymaganie II 6 – Szkoła wspomaga rozwój 
uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji). W wyniku badania stwierdzono, że nauczyciele 
podejmowali różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb dzieci (w tym indywidualizacja 
procesu nauczania) oraz ich sytuacji społecznej, które umożliwiały im osiąganie sukcesu na miarę 
swoich możliwości. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych w Szkole umożliwiała zaspokojenie potrzeb 
rozwojowych oraz wpływała na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, a w ramach wspierania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowano zajęcia dodatkowe oraz 
dostosowywano wymagania edukacyjne. Dyrektorowi zarekomendowano m.in.: utrzymanie szerokiej 
oferty zajęć i pomocy wspomagających właściwy rozwój uczniów mających trudności w nauce oraz 
w kontraktach z rówieśnikami. Nauczycielom zarekomendowano indywidualizację procesu nauczania, 
podnoszenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych sytuacji uczniów  

 
                                                           
80 W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole przedstawiono 34 orzeczenia, a 1/3 dzieci z klas I-VI była objęta pomocą poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 
81 Np. zwiększenie w planie dydaktycznym klas V i VI ilości godzin dotyczących rozwiązywania zadań praktycznych 
przygotowujących do nowej formuły sprawdzianu, stosowanie głównie zadań mających odniesienie do świata rzeczywistego 
i wskazywanie celowości prowadzonych obliczeń i uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań, opracowanie 
i prze[prowadzenie w listopadzie i lutym próbnych sprawdzianów szóstoklasisty z matematyki, bieżący monitoring gromadzonych 
w teczkach kart pracy uczniów oraz ewaluacja cząstkowa z wykorzystaniem wyników ww. próbnych sprawdzianów i sprawdzianu 
po szóstej klasie.. 
82 Dz. U. poz.1270 uchylone z dniem z dnia 14 grudnia 2016 r., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie nadzoru 
pedagogicznego”. 
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i ich potrzeb. Wskazano również na potrzebę doskonalenia metod pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i społecznych poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach. 

W roku 2015/2016 przeprowadzona była w szkole ewaluacja wewnętrzna pn. „Uczniowie są aktywni” 
(Wymaganie I. 3.). Celem ewaluacji było m.in. rozpoznanie potrzeb uczniów, w zakresie ich aktywności 
na zajęciach wynikających z planu nauczania jak pozalekcyjnych. W wyniku badania przedstawiono 
mocne i słabe strony Szkoły w badanym obszarze. Wśród mocnych stron wskazano m.in., że w szkole 
odbywały się zajęcia pozalekcyjne, które dają możliwość rozwijania zainteresowań i sprawności 
fizycznej oraz pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu, a oferta zajęć pozalekcyjnych była 
w znacznym stopniu spójna z zainteresowaniami uczniów. Ponadto dostrzegano i doceniano 
aktywność i zaangażowanie uczniów, które przyczyniały się do osiągania przez nich wysokich wyników 
w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Wśród słabych stron wskazano m.in. kwestię 
uczestnictwa uczniów w różnych działaniach podejmowanych przez Szkołę głównie pod wpływem 
nauczyciela, ponieważ rodzice jak i uczniowie bardzo rzadko sami inicjowali lub proponowali podjęcie 
jakiegoś dodatkowego zadania w szkole. W wyniku przeprowadzenia tej ewaluacji Dyrektorowi 
zarekomendowano m.in.: utrzymanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, uwzględnianie w ofercie 
edukacyjnej Szkoły systematycznie rozpoznawanych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów 
oraz rodziców oraz doposażenie Szkoły (w miarę możliwości finansowych) w nowoczesny sprzęt 
multimedialny (w tym tablice interaktywne). Z kolei nauczycielom zarekomendowano zachęcanie 
uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i zawodach sportowych poprzez 
stosowanie ciekawych metod edukacyjnych oraz planowe i systematyczne przygotowywanie ich do 
udziału. 

W roku szkolnym 2016/2017 ewaluacja dotyczyła Wymagania 7 pn. „Nauczyciele współpracują 
w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”. W wyniku jej przeprowadzenia stwierdzono, 
że Szkoła spełniała to wymaganie na poziomie wysokim oraz przedstawiono następujące wnioski:  

- nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, 
wspólnie rozwiązują zaistniałe problemy, doskonalą metody i formy pracy,  

- chętnie wymieniają się swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą podczas szkoleń z innymi 
nauczycielami,  

- wspólnie planują działania w szkole, opierając się na analizie efektów pracy zespołów,  

- wzajemnie sobie pomagają i wspierają się w rozwiązywaniu pojawiających się w szkole problemów, 
organizują wycieczki, imprezy i uroczystości szkolne oraz środowiskowe, szkolenia i warsztaty, 

- działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a wnioski z analiz są 
wprowadzane w życie,  

- nauczyciele uzgadniają ze sobą wspólną strategię postępowania wobec uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  

Wśród mocnych stron wskazano współpracę nauczycieli podczas działań edukacyjnych 
i wychowawczych, jak i mających na celu poprawę analizowanych wyników. Natomiast do słabych 
stron zaliczono m.in. zaangażowanie nauczycieli w nierównym stopniu w prace zespołów uczących 
w jednym oddziale oraz prowadzenie ewaluacji pracy zawodowej dopiero w momencie pojawienia się 
problemów. Nauczycielom zarekomendowano zwiększenie zaangażowania w pracę zespołów 
uczących w jednym oddziale oraz kontynuowanie współpracy wszystkich nauczycieli celem poprawy 
efektywności pracy Szkoły. Dyrektorowi wskazano na zachęcanie nauczycieli do ewaluacji własnej 
pracy, podejmowania przez nich współpracy między zespołami oraz angażowanie wszystkich 
nauczycieli do opracowywania i ewaluacji dokumentów organizujących prace Szkoły. Ponadto 
Dyrektora zobowiązano do doposażenia sal lekcyjnych w środki multimedialne, tablice interaktywne 
i pomoce dydaktyczne mające na celu wprowadzenie innowacyjnych form pracy nauczycieli na 
lekcjach i zajęciach.   

W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie przeprowadziła kompleksowego badania warunków 
lokalowych i wyposażenia sal do nauczania matematyki, gdyż jak wyjaśniła: „Badanie warunków 
lokalowych sal lekcyjnych, w tym sal edukacji wczesnoszkolnej i pracowni matematycznych, 
przeprowadzane jest każdego roku, przy przeglądzie budynku szkolnego przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego”. W ocenie Dyrektor warunki lokalowe do nauczania edukacji matematycznej 
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i matematyki były bez zastrzeżeń, natomiast wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce 
dydaktyczne było wystarczające do zrealizowania założeń programu nauczania matematyki, 
przyjętego w Szkole. Dyrektor dodała, że sale do edukacji wczesnoszkolnej były bardzo dobrze 
wyposażone w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki (m.in. w: liczmany, obiekty do 
manipulowania, klocki, gry dydaktyczne, karty Grabowskiego).  

W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie przeprowadziła kompleksowego badania jakości 
prowadzonych zajęć z matematyki. W ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzała obserwacje 
doradczo-doskonalące, kontrolno-oceniające i hospitacje diagnozujące. Jak wyjaśniła: Na podstawie 
arkuszy obserwacji można dokonać oceny umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczycieli. 
Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele wykazywali dobre przygotowanie merytoryczne 
i metodyczne. Stosowali metody aktywne, w tym metodę oceniania kształtującego, wykorzystywali 
środki dydaktyczne, w tym nauczyciele edukacji matematycznej tablicę interaktywną. Usprawnieniem 
w procesie nabywania umiejętności matematycznych dzieci było wprowadzenie nowatorskich kart 
Grabowskiego. 

Dyrektor, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 24 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
pedagogicznego obserwowała prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  
i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki. 
Poszczególne plany nadzoru pedagogicznego zostały co roku przedstawione Radzie Pedagogicznej  
w terminie do 15 września. W poszczególnych latach szkolnych objętych kontrolą przeprowadzonych 
zostało odpowiednio: 21 (w tym 17 doradczo-doskonalących i 4 diagnozujące), 32  (w tym 27 
doradczo-doskonalących i 5 diagnozujących) i 34 (w tym 21 doradczo-doskonalących i 13 
diagnozujących) hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Tylko 
w roku szkolnym 2014/2015 nie zrealizowano dziewięciu z zaplanowanej liczby 26 hospitacji doradczo-
doskonalących. Wyjaśniając powyższe Dyrektor stwierdziła, że: W zachowanej dokumentacji (arkusze 
obserwacji lekcji) brak jest dziewięciu arkuszy obserwacji. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że 
obserwacje nie zostały zrealizowane. Być może arkusze wykorzystano w trakcie innych prowadzonych 
badań, bądź sprawozdań i nie zostały zwrócone. Nie ma możliwości zweryfikowania, czy zaplanowane 
obserwacje zostały przeprowadzone, gdyż osoby pełniące wówczas zadania w zakresie nadzoru 
(dyrektor i wicedyrektorzy) nie pracują już w szkole – przeszły na emeryturę. 

W kolejnych latach szkolnych wśród nauczycielek matematyki Dyrektor przeprowadziła odpowiednio: 
dwie (9,5% wszystkich przeprowadzonych hospitacji), sześć (18,8%) i dwie (5,9%) hospitacje83. Z kolei 
wśród nauczycielek nauczania zintegrowanego odpowiednio: jedną (4,8%), dwie (6,3%) i jedną (2,9%) 
hospitację84. 

W każdym badanym roku szkolnym lekcje jednej z nauczycielek matematyki nie były obserwowane.  
W roku szkolnym 2014/2015 nie była hospitowana nauczycielka matematyki, która we wrześniu 2015 
r. przeszła na emeryturę. W kolejnym roku była to doświadczona, wieloletnia nauczycielka  
z sukcesami w pracy dydaktycznej, a w roku szkolnym 2016/2017 nauczycielka., która w roku 
poprzednim była hospitowana trzykrotnie w związku z kończącym się awansem zawodowym.  

Spośród nauczycielek nauczania zintegrowanego co roku była hospitowana jedna85.     

(dowód: akta kontroli str. 205-207, 597, 602-619, 642-648, 686-689, 738-740) 

Wśród mocnych stron nauczania matematyki, w informacjach z realizacji nadzoru pedagogicznego 
oraz w arkuszach hospitacyjnych, wskazano m.in. dobrą znajomość metodyki i współczesnych zasad 
dydaktyki, sprawność działania nauczyciela i uczniów, szybkie i efektywne tempo pracy, stosowanie 
elementów oceniania kształtującego, życzliwość i konsekwencja działań w panowaniu nad klasą, 
wysoki stopień opanowania wiadomości i umiejętności związanych z wyobraźnią geometryczną  
                                                           
83 W tym w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017 Dyrektor nie przeprowadziła wśród nauczycieli matematyki hospitacji 
doradczo-doskonalących, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziła dwie takie hospitacje, co stanowiło 7,4% 
wszystkich hospitacji doradczo-doskonalących. Z kolei w w. latach Dyrektor przeprowadziła wśród nauczycieli matematyki 
hospitacje diagnozujące w ilości: dwie w roku 2014/2015 (50% wszystkich hospitacji diagnozujących), cztery w 2015/2016 (80%) 
i dwie w 2016/2017 (15,4%). 
84 Wśród nauczycieli nauczania zintegrowanego przeprowadziła w kolejnych latach objętych kontrolą jedną (5,9% wszystkich 
hospitacji doradczo-doskonalących), dwie (7,4%) i jedną (4,8%) hospitację doradczo-doskonalącą, natomiast nie przeprowadziła 
hospitacji diagnozujących. 
85 W roku szkolnym 2014/2015 stanowiło to 7,7%, w 2015/2016 stanowiło to 5,9%, a w 2016/2017 stanowiło to 6,3% wszystkich 
nauczycieli nauczania zintegrowanego. 
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i rozumowaniem w arytmetyce przez większość uczniów. Natomiast wśród słabych stron: niezwracanie 
uwagi na poprawność językową wypowiedzi uczniów, zbyt mało poświęcanej energii na ewaluację 
lekcji oraz rzadko stosowane metody aktywizujące uczniów.  

W nauczaniu wczesnoszkolnym mocnymi stronami wg Dyrektor były: nowatorski sposób prowadzenia 
zajęć, stosowanie różnorodnych, atrakcyjnych metod pracy aktywizujących i sprzyjających uczeniu się 
(m.in. stosowanie kart Grabowskiego, wykorzystanie tablicy interaktywnej), korzystanie z programów 
komputerowych, dostosowywanie tempa pracy do indywidualnych możliwości ucznia, stosowanie 
metody oceniania kształtującego (w tym wzmocnień pozytywnych – pochwała słowna), życzliwość 
i wzajemny szacunek z jednoczesnym dużym zdyscyplinowaniem uczniów w klasie. W przypadku 
jednej nauczycielki, w arkuszu hospitacyjnym, zwrócono uwagę na zbyt rzadkie stosowanie metody 
aktywizujących, w tym elementów oceniania kształtującego. 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji Dyrektor zaleciła nauczycielkom matematyki konsekwentne 
stosowanie metod aktywnych oraz formułowanie celów na początku lekcji z egzekwowaniem ich 
rozumienia przez uczniów. Z kolei nauczycielkom nauczania wczesnoszkolnego zaleciła kształtowanie 
właściwych postaw społecznych oraz współpracy w grupie.   

Wskutek sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015, w informacji 
z realizacji nadzoru pedagogicznego, Dyrektor przedstawiła wniosek (wynikający również z obserwacji 
i hospitacji lekcji): Rozszerzyć zakres kompetencji i umiejętności nauczycieli z zakresu oceniania 
kształtującego celem wprowadzania kolejnych jego elementów w procesie edukacyjnym 
(przekazywanie informacji zwrotnych). Powyższe było realizowane poprzez m.in. zorganizowanie 
szkoleń Rady Pedagogicznej, warsztatów oraz lekcji otwartych. Działania te ukierunkowane były na 
wzbogacenie umiejętności i poszerzanie wiedzy w zakresie oceniania kształtującego, co miało na celu 
podniesienie efektywności nauczania i uczenia się. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 opracowano 
i wdrożono plan naprawczy nauczania matematyki, który był kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. 

Dyrektor nie diagnozowała wpływu organizacji procesu nauczania samej matematyki na jakość pracy 
Szkoły gdyż, jak wyjaśniła, w ramach ewaluacji wewnętrznej badała wpływ organizacji procesu 
nauczania wszystkich przedmiotów na jakość pracy szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 21-26, 205-207, 597, 602-619) 

2.7. W badanym okresie organ prowadzący nie przeprowadził udokumentowanych kontroli Szkoły 
w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wydatkowania przekazanych 
środków finansowych oraz zapewnienia warunków i wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy 
programowej. Jak wyjaśniła Dyrektor organ prowadzący na bieżąco monitorował ww. działania Szkoły, 
a wszelkie potrzeby w tym zakresie sygnalizowała bezpośrednio do niego86.  

 (dowód: akta kontroli str. 207-208, 827) 

2.8. W roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło w SP 3 
ewaluację87 w trzech obszarach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek88:  

a) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 
b) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
c) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 
zewnętrznych i wewnętrznych.  

W „Raporcie z ewaluacji problemowej” stwierdzono, ze Szkoła spełniała wszystkie ww. wymagania  
na poziomie wysokim. W ww. raporcie zostały zawarte następujące wnioski:  

1) Realizacja przez szkołę podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu 
edukacyjnego umożliwia uczniom nabycie kompetencji kluczowych, niezbędnych do kontynuowania 

                                                           
86 Np. w 2017 r. zasygnalizowano konieczność poniesienia wydatków nieujętych w projekcie planu finansowego szkoły, 
a wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej, tj.: organizacja i wyposażenie pracowni biologicznej i geograficznej, zakup 
nowych lektur wprowadzonych w nowej podstawie programowej. 
87 Raport z ewaluacji dostępny na stronie http://www.npseo.pl/action/raports    
88 Dz. U. poz. 1214. 
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nauki w następnym etapie edukacyjnym. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć 
uczniów przyczyniają się do poprawy wyników sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej, a także 
osiągania przez absolwentów szkoły sukcesów w następnym etapie edukacyjnym. 

2) Baza dydaktyczna Szkoły i wyposażenie szkolnych sal zajęć pozwalają na realizację 
podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania. Szkoła dysponuje też bardzo dobrą 
bazą sportową. 

3) Dokonywane przez Szkołę rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb 
rozwojowych uczniów umożliwia zorganizowanie różnych form wsparcia w szczególności zajęć 
rozwijających zainteresowania, zajęć dydaktyczno–wyrównawczych i korekcyjno–kompensacyjnych, 
a także pomocy w nauce, które są adekwatne do potrzeb każdego ucznia. 

4) Współpraca szkoły z licznymi instytucjami wspierającymi jej pracę wpływa na lepszą 
organizację wsparcia dla uczniów i ich rodziców. Działania te są przez nich dostrzegane i doceniane. 
Istotnym elementem wsparcia udzielanego uczniom w szkole jest specjalistyczna pomoc dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualizacja procesu edukacyjnego. 

5) Dzięki właściwie prowadzonym działaniom edukacyjno–wychowawczo–opiekuńczym, 
zaangażowaniu nauczycieli i przyjaznej atmosferze Szkoła jest bardzo dobrze postrzegana 
w środowisku lokalnym. Uczniowie i nauczyciele wspólnie z rodzicami aktywnie uczestniczą w wielu 
różnorodnych, wysoko ocenianych uroczystościach środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 791-826) 

2.9. Zagadnienia procesu nauczania odnoszące się bezpośrednio lub mogące mieć wpływ na 
nauczanie matematyki nie były przedmiotem innych kontroli zewnętrznych, ani audytów. 

 (dowód: akta kontroli str. 207-208, 827) 

2.10. Badaniem ankietowym dotyczącym udziału w zajęciach matematyki objęto grupę 72 rodziców 
uczniów klas VII oraz 64 spośród 97 uczniów klas VI (66%). 

Objęci ankietą uczniowie89 wskazali, że: 

• lubią, lub raczej lubią lekcje matematyki (56,3%), nauczyciele ich doceniają i traktują dobrze 
(73,4%), obiektywnie oceniają wszystkich uczniów (73,4%), dobrze i zrozumiale tłumaczą nowy 
materiał (67,2%), a uczniowie na lekcjach matematyki mogą zadawać pytania jeżeli czegoś nie 
rozumieją albo coś ich interesuje (85,9%); 

• nigdy nie zdarzyło im się nie pójść do Szkoły z obawy przed lekcją matematyki (78,1%), zdarzyło 
się nie przyjść z tego powodu (21,9%); 

• uczniowie, którzy nie lubią, lub raczej nie lubią lekcji matematyki (43,8%), podczas ich trwania 
zmieniliby: atmosferę na bardziej przyjazną (28,1%), sposób prowadzenia lekcji (23,4%), ilość 
pracy domowej (31,3%); 

• podczas lekcji matematyki nie denerwują się (32,8%), denerwowali się jeden lub kilka razy (39,1%), 
albo denerwowali się wiele razy lub cały czas odczuwali stres (28,1%);przed lub w trakcie lekcji 
matematyki nie odczuwają lęku ani stresu (15,6%), boją się prac pisemnych (56,3%), ustnych 
odpowiedzi (59,4%), trudnych zagadnień na lekcji (34,4%), ośmieszenia w oczach kolegów 
(20,3%); 

• na odrabianie pracy domowej oraz naukę matematyki poświęcają: do jednej godziny (67,2%),  
od dwóch do trzech godzin (25%); 

• pracują w grupach (7,8%), nauczyciele rzadko lub nigdy nie omawiają tematu lekcji bez udziału 
uczniów (79,7%), nauczyciele na lekcjach wykorzystują: pomoce multimedialne (56,3%), 
podręcznik papierowy (93,8%), e-podręcznik (51,6%) oraz przygotowane przez siebie materiały 
(14,1%); 

• zawsze nadążają ze zrozumieniem materiału z matematyki (26,6%), czasami mają trudności 
z nadążeniem (51,6%), zawsze mają trudności (21,9%); 

                                                           
89 Podane w nawiasach liczby oznaczają odsetek uczniów wskazujących daną odpowiedź. 
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• najwięcej trudności sprawiały im: ułamki (51,6%), geometria (43,8%), obliczenia praktyczne 
i zadania tekstowe (po 32,8%), algebra (29,7%) oraz mnożenie i dzielenie (15,6%); 

• w zrozumieniu matematyki korzystają z pomocy rodziców (65,6%), kolegów (14,1%), nauczyciela 
matematyki (12,5%) oraz korepetytora (9,4%), w tym regularnie (12,5%) oraz czasami 
(1,6%);korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, w tym z zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych/zwiększających szanse edukacyjne (20,3%) oraz rozwijających zainteresowania 
w kołach lub przygotowujących do konkursów (10,9%). Na ocenę, że nie mają takiej potrzeby 
wskazało 71,9% ankietowanych. 

Według wskazań rodziców90: 

• na lekcjach matematyki panuje sprzyjająca atmosfera (61,1%) oraz trudno powiedzieć (29,2%); 
• dziecku odrabianie lekcji domowych z matematyki zajmuje mniej niż godzinę (61,1%), do dwóch 

godzin dziennie (37,5%) oraz powyżej trzech godzin (1,4%), a ich zdaniem liczba prac domowych 
jest w sam raz (63,9%), zbyt duża (18,1%), trudno powiedzieć (18,1%); 

• dziecko nie lubi uczyć się matematyki (43,1%), lubi (31,9%), trudno powiedzieć (23,6%); 

• nie zdarzały się sytuacje, że dziecko nie chciało iść do Szkoły z powodu matematyki (75%), oraz 
zdarzyły się kilka razy (23,6%) i wiele razy (1,4%), co spowodowane było: niejasnym tłumaczeniem 
nowego materiału przez nauczyciela (19,4%), nadmiernym obciążeniem pracą domową (8,3%); 

• dziecko stresuje się podczas odpowiedzi ustnej z matematyki (29,2%); nie stresuje się, bądź nie 
sygnalizowało takiego problemu (54,2%), trudno powiedzieć (6,9%); 

• dziecko zgłaszało im problemy ze zrozumieniem matematyki (59,7%); 
• w razie wystąpienia trudności w zrozumieniu matematyki dziecku pomagają rodzice (73,6%), 

rodzeństwo i koledzy (po 12,5%), nauczyciel przedmiotu (13,9%), korepetytor (12,5%); 

• dziecko korzysta w Szkole z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki dydaktyczno-
wyrównawczych/zwiększających szanse edukacyjne (23,6%), że nie korzysta (68,1%);  

• dziecko korzysta poza Szkołą regularnie z płatnych korepetycji (6,9%), sporadycznie (9,7%),  
nie korzysta (81,9%), a wynika to z trudności w nauce matematyki w Szkole (12,5%), potrzeby 
przygotowania do bieżących sprawdzianów (8,3%), potrzeby przygotowania do egzaminów 
końcowych z matematyki (1,4%); 

• nauczyciel matematyki jest przyjazny uczniom (55,6%), ocenia uczniów obiektywnie (25,25%), 
dobrze wyjaśnia nowe zagadnienia (33,3%); 

• dziecko lubi swojego nauczyciela matematyki (72,2%), nie lubi (6,9%), trudno powiedzieć (19,4%). 

 (dowód: akta kontroli str. 253-594) 

W Szkole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki oraz rozpoznawano stopień zaspokojenia 
potrzeb szkoleniowych wśród nauczycieli. Wyniki sprawdzianów szóstoklasitów z matematyki 
osiągnięte w roku szkolnym 2014/2015 poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej spowodowały 
opracowanie i wdrożenie w kolejnym roku planu naprawczego z matematyki, co miało wpływ na ich 
podniesienie w roku szkolnym 2015/2016 do poziomu średniej wojewódzkiej i krajowej. Analizy 
osiąganych przez uczniów wyników były wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy szkoły. 
Dyrektor prawidłowo i skutecznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją 
procesu nauczania matematyki. Ponadto ewaluacja przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Katowicach wykazała, że Szkoła spełniała wszystkie poddane ewaluacji wymagania 
na poziomie wysokim.   

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki 
kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                           
90 Podane w nawiasach liczby oznaczają odsetek rodziców wskazujących daną odpowiedź. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli91 kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora 
Delegatury NIK w Katowicach. 

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
 

Kontroler 

Dariusz Bienek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

………………………………. 

 

 
 

 
 

                                                           
91Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK”.  

Prawo 
zgłoszenia 
zastrzeżeń 


